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F.,I.S.A.I.O. 
PROVIZORA PROGRAMO 

Vendredo 11/6: Akceptejo malfermas. IFEF-Estraro, 
LKK kunvenas. Gazetara konferenco. 

Sabato 12/6: Akceptejo malfermas (fervoja stacio) 
Kongresejo malfermas (sporta halo "EDDA 

HALLEN", Interkona vespero (Kongresejo) 
Dimanĉo 13/6: Rondveturado en la urbo (per auto- 

busoj). Diservo. Solena malfermo de la 
Kongreso (kongresejo). Folklora vespero 
(en la malnova kamparana urbo). 

Lundo 14/6: IFEF-Estraro, komitatanoj kunsidas 
(Nepublika kaj Publika). Fakprelega komi- 
siono (kunveno). Fakprelego. Kongresa ba- 
lo (Kongresejo). 

Mardo 15/6: Komisionaj kunsidoj. Junulara grupo 

kunsidas. Duontaga ekskurso n-ro 1. Urba 

akcepto (Expolaris). Forumo, 
Merkredo 16/6: IFEF-Estraro, komitatanoj kunsi- 

das (Publika). Duontaga ekskurso n-ro 2. 
Distra vespero (helpe de la junulara grupo) 

Ĵaŭdo 17/6: Plenkunsido. Socialaj ekskursoj (ler- 
nejoj, industrioj, ktp.). Futbalmaĉo: in- 
ter kongresanoj kaj virina teamo Skellefteŝ 

Vendredo 18/6: Tuttaga ekskurso (Tutnokta ekskur- 
so). Ekvojaĝo je la 14-a horo vespere. 
Realveno ĉirkaŭ la 2-a horo meznokte, Per 
aŭtobusoj ni vojaĝos al la lapona metro- 
polo "JOKKMOKK", Dum nia vojaĝo ni vizi- 
tos la grandan akvofalon "Storforsen"; 
ankaŭ ni trapasos la "NORDAN POLUSAN CIR- 

KLON", tie ni restos kelkajn minutojn por 
foti, ktp. En Jokkmokk ni vespermanĝos, 
tipan manĝaĵon por la regiono, Ni fermos 
la Kongreson. Vojaĝos reen al Skellefteŝ,



dus 

sub la lumo de la meznokta suno. Survoje 
hejmen, ni ankaŭ vizitos la urbeton "Arvid- 
sjaur”, tie ni vizitos tipan labonan vila- 
ĝon, eble ni havos eblecon trinki "salan 
kafon", 

Sabato 19/6: La kongresanoj vojaĝos hejmen. 
Je via alveno al Skellefteĝ, montru la kongres- 

karton ĉe la "Akceptejo" en la fervoja stacidomo, 
kie oni informos vin pri via loĝejo. En la kongre- 
sejo, vi ricevos viajn kongresajn dokumentojn, kaj 

vi povos ordigi viajn eventualaĵ pagojn. 
Se vi ne partoprenus la kongreson, ni per poŝto 

sendos la dokumentojn al vi. 
LKK kore bonvenigas vin kaj deziras al vi agra- 

blan restadon en Skellefteŝ. La Sekretariino della 
28-a LKK: Josette Forslund. 

SKBLLEPTER kommun - Sekcio-Informado. 
La komunumo Skellefteŝ kaj ĝia sekcio por infor- 

mado varme bonvenigas vin al la 28-a IFEF-kongreso. 
Ni esperas ke vi, flanke de la kongreso, kiu s- 

stas aranĝita de la Sveda sekcio de IFEF, ankaŭ ha~- 
vos iom da tempo por rigardi la urbon Skellefte4i 
kaj Ŝiajnĉirkaŭaĵojn. La centro de Skellefte& ne e- 

stas granda, sed la vivo en la urbo estas tre vigla. 
Antaŭ ĉio, estas Skelleftem industria regiono kiu in- 
ternacie ofertas siajn produktojn, Esprimon pri tio 
vi havos se vi vizitos EXPOLARIS, la industria ek- 
spozicio en la centro de la urbo. 

Esperante ke la kongreso donos al vi bonajn re- 
zultojn, kaj ke la vizito en Skellefteŝ ankaŭ donos 
al vi iom da ripozo, mi varme salutas Vin, Bonvenon! 

Bo Nordin Estro por informado. 
„41 ITALA KONGRESO DE E 

18-24 septembro 1976 - MASSA C. = Massa Esperanto- 
Grupo. Casella Postale 22 - 54100 Massa €. 
Kongresejo: Istituto Statale d'Arte "Felice Palma" 

Piazza Cavour, 2 
Temo de la Kongreso: "ESPERANTO EN LA LERNEJOJ POR 

LA EDUKO AL INTERNACIECO". 
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PROVIZORA PROGRAMO 

Sabato 18/9/1976 
8-20 h. = Giĉetoj malfermitaj por la disdono de la 

dokumentoj al la kongresanoj (Urbodomo de 

Massa - saloneto teretaĝe ĉe la enirejo). 
21 hu = Interkona vespero (Duka Palco en Placo de 

la Oranĝoj, Salonego de la Svisoj). 
21,30 h.= Kunsido de I,E.F 

Dimanĉo 19/9/1976 
9 h. = Solena Diservo en Esperanto (Katedralo) 
10,15 h.= Komuna oficiala fotado (Ŝtuparo de la Ka~ 

tedralo de Massa). 
10,30-13 h, = Solena inaŭguro de la kongreso (Tea- 

tro P.A.Guglielmi). 
14,30 h,= Kunsido de I.E.F. (Kongresejo). 
16 h, = Publika manifestacio (Placo de la Oranĝoj) 
18 h. = Kunsidoj de fakorganizaĵoj (I.F.E.A. ktp) 

(Kongresejo), 
21,30 h.= Teatra prezentado (Teatro P.A,Guglielmi) 
Lundo 20/9/1976 
8,30-11,30 h. = Kunsido ĉe IEF en Kastelo Malaspina 
11,30-12,30 = Inaŭguro de marmora busto de L.L.Zamen- 

hof en la Nacia Biblioteko de Esperanto en 
Kastelo Malaspina 

14,30-20 h.= Jarkunveno de I.E.J. (Kongresejo) 
21,30 h.= Teatra prezentado (Teatro P.A,Guglielmi) 
Mardo 21/9/1976 
8,30-12,30 h,= Unua studgrupo pri la temo "La kon- 

tribuo de esperanto al la eŭropa kaj inter- 
nacia edukado", (Kongresejo). 

= Dua studgrupo pri la temo "Esperanto en la 
eksperimentado antaŭvidita de la dekretoj 

starigantaj kolektivajn lernejajn organojn, 
14,30-18 h.= Jarkunveno de I.L.E.I. (Kongresejo) 
18-20 h. = Jarkunveno I.E.I. (Kongresejo) 
18-20 h. = Kunsido informa fako kaj I.R.K,E. 
21,30 h. = Kongresa balo 
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Merkredo 22/9/1976 
9-12,30 h,= Vizito al urboj Massa kaj Carrara kaj 

al marmorelfosaĵoj. 
14,30-20 h.= Vizito al Kasteloj de Lunigiana Regiono 
21,30 h. = Ronda tablo de IEJ kun junularaj lokaj 

asocioj kaj organizaĵoj (Kongresejo). 
Ĵaŭdo 23/9/1976 
8 h. = Tuttaga ekskurso Ŝipe al "Cinque Terre", Li- 

bera tago por la ne partoprenantoj la ekskurson 
Vendredo 24/9/1976 
9 — 10 h.= Finaj rezolucioj de la studgrupoj, de la 

fakorganizoj kaj de la kongreso (Kongresejo) 
10 h. = Fermo de la kongreso (Kongresejo) 
10,30 h. = Komenco de la postkongreso, 

È 0.5 TKONGRESO 

Vendredo 24/9/1976 
10;30-20 h,= Ekskurso al urboj Viareggio, Pisa kaj 

Livorno, 
Sabato 25/9/1976 
8 - 20 h. = Ekskurso al urbo Florenco. 
Dimanĉo 26/9/1976 
8 - 20 h, =.Ekskurso al urboj Volterra, Siena kaj 

San Gimignano, 
la postkongreso okazos nur se estos sufiĉe da aliĝin- 
toj 

  

X-a INTERNACIA KONFERENCO DE 1,L.E.I. 

la ILEI-Sekcioj de San Marino kaj Cesena, organi- 
zos la X-an Internacian Konferencon de ILEI (Int.Ligo 
E.Instruistoj), ĉe "Casa Esercizi di S.Giuseppe Valdra 

gone Respubliko de San Marino" de la 23-a ĝis la 29-a 
de julio 1976-a, Ĉiuj partoprenontoj loĝos, manĝos kaj 
laboros en la sama ejo: granda, moderna kolegio. 

Kosto por la restado: 6 tagoj de kompleta pensiono: 

Unulita ĉambro £.5O'000. Dulita £.45'000. Trilita £. 
40'000 po persono. 

Por aligi bonvolu skribi al ILFI-Itala Sekcio, 
Casella Postale 22 = 54100 MASSA C. (Italio).
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17-a I.F.E.S, EN SLA MOLINA" 

La 17-a Internacia Fervojista Esperanto-Skise- 
majno okazis en "La Molina" sur la Pirenea montaro 
de la 8-a ĝis la 13-a de februaro 1976-a, La resta- 

dejo estis la montara domo de U,E,C, (Katalana Ek- 
skursa Unuiĝo). Ĉeestis pli ol 40 gepartoprenantoj 
el 5 landoj, Badaŭrinde la grupo estis iom disigita 
ĉar tiuj kiuj elektis loĝi en hotelo estis lokigi- 
taj iom malproksime de la restadejo UEC. 

Krom la tuttaga skiado fare de preskaŭ ĉiuj, oni 
ĝuis diversajn gajajn vesperojn. De film-prezenta- 
doj al dancado, de la elekto de Miss Esperanto (Sino 
Martine Horn) al tiu de la plej bela kruro (tiu de 
Jose Molina). Ĉio, Ĉiam intermetita per diversaj 
humoraj ludoj. Ni eĉ gastigis, dum ĉi tiuj vespe- 
roj, turistojn interesitajn al nia lingvo kaj mova~- 
do. Gajnis en la skikonkuroj: Joseph Chuiton por la 

spertuloj, Julien Orti por la komencantoj kaj Ginet 
te Bizeray por la virinoj. Gajnis la oratoran kon- 
kurson Gunther Doliwa al kiu iris ankaŭ la I.F.E.F.- 
trofeon. La "Gepapilioj" (gesinjoroj Poisson) gaj- 
nis la premion por la plej bela kaj originala masko. 

LECO VIZITI SENPAGE ĈEĤOSLOVAKION 

Esperanto-rondeto "Amikeco" en urbo Ĉeska4 Tfebo- 
vi intencante plue popularigi Esperanton inter la 

civitanoj de Cehoslovakio volas uzi eĉ nekutimajn 
eblecojn. Por Ĝi tiuj kaŭzoj intencas gastigi en 
jaro 1977 (dum januaro aŭ februaro) 3 Esperantis- 
tajn dancparojn el diversaj landoj, kiuj povus mon- 
tri almenaŭ unu karakterizan dancon de sia lando 
dum VIII.Esperanto-balo en urbo Geskà Tfebovà, 
Kondiĉoj: - el daneparo «almenaŭ unu devas paroli 

esperantlingve 
= dancparoj devas prizorgi la muzikon de la dan- 

co, kiun ili dancos kaj forsendi ĝin ĝis fino 
de novembro 1976 al sube menciita adreso 

ai 00 
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- dancparoj ricevos senpage 3 tagan restadon 
en "verda urbo" Ceskà Tfebovà 

- Esperanto-rondeto atentigas, ke $i ne povas 
pagi vojaĝkostojn 

~ oni preferos daneparojn en naciaj kostumoj. 
Uzu eblecon travivi tri tagojn en Ceskà Tfebo- 

và, inter gekolegoj, kiuj volonte gastigos vin! 

Pluajn precizajn informojn mendu ĉe: simu PIŜTORA 
nàm, Mìru 1746, 560 02 ĈESKA? TREBOVA!, ĉ. S.5.R. 

  

la 26-an de decembro 1975-a, en la aĝo de 96 
jaroj, forpasis en Bologna, la famkonata Esperan~ 
tisto Lia Ekcelence Moŝto Advokato Raffaele BAGNU- 
L0. Li estis persono kiu, jen en sia publika vivo, 

jen en la esperantista medio, ĉiam grave elstaris. 
Advokato Bagnulo, esperantisto ekde 1902, naskiĝis 
en Napoli la 29-an de majo 1880-a, 

Jam kiel juna viro S-ro Bagnulo konatiĝis kun 
Esperanto en Napoli. Dum la 1-a Universala Kongre- 
so de Esperanto en Boulogne sur Mer dum 1905 oni 

elektis lin en la „tiam Ĵus fondita Lingva Komitato. 
Post tiu okazintaĵo li estis en daŭra koresponda- 
do kun nia Majstro D-ro L.L.Zamenhof. Intertempe 
li vigle partoprenis la nacian vivon de Esperanto. 
Jam dum 1904 li fondis en Napoli la Esperanto-ga- 
zetonnomitan komence "L'Esperantista" kaj pli po- 
ste "Gefrataro Esperanta". Li estis la unua dele- 
gito de Universala Esperanto-Asocio en Napoli kie 
li gvidis la unuan Esperanto-kurson por liceaj kaj 
universitataj studentoj. Fondinto de la Napola E- 
speranto-Grupo, dun la jaroj 1906-1907, lia propa- 
gando favore al lingvo internacia atingis rimar- 
kindan nivelon pere de paroladoj, kursoj, artiko- 
loj, k.t.p. En Firenze li partoprenis la starigon 
de Itala Esperanto-Federacio dum 1910, Dum tiu ja- 
ro li eniris en la Ŝtatan Advokataron kie li atin- 
gis la plej altajn rangojn. fpoo
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En ĉiuj urboj kie li vivis dum sia kariero li 
gvidis Esperantajn kursojn, tiel en Napoli, Trani, 
Bari kaj Bologna. Post sia emeritiĝo, Adv.Bagnulo 
sindediĉis tute al Esperanto Movado en la Urbo Bo- 

logna kie, ĝis la morto, la loka Esperanto-Grupo 
"Achille Tellini", de li mem fondita, ĝuis lian 
Honoran Prezidantecon. 

Dum la jaroj oni renkontas lin kiel: 

— Honoran Prezidanton de la Nacia Kongreso de Espe- 
ranto en Torino, 

— unu el la plej elstaraj partoprenantoj al la 22-a 
Internacia Kongreso de Katolikaj Esperantistoj 

en Roma dum la Sankta Jaro 1950, 
- Prezidanton de la Organiza Komitato de Kongreso 

“Pro Esperanto” (tiel nomiĝis la 24-a Itala Kon- 
greso okazinta en Bologna dum septembro 1952), 
sub Honora Protektado de la iama Respublika Pre- 
zidanto Luigi Finaudi, 

- Honoran Prezidanton de L.K.K, de la 40-a Univer- 
sala Kongreso de Esperanto okazinta en Bologna 

dum 1955 kiel Jubileo de la 1-a Universala Kon- 
greso de Boulogne sur Mer, Tiu kongreso, danke 
al influo kaj al klopodoj de Aŭv,Bagnulo, havis 
kiel Protektantojn la ĝis tiam tri Prezidantojn 
de la Itala Respubliko: lumigi Einaudi, Enrico De 

Nicola kaj Giovanni Gronchi. Inter la aliĝintoj 
al tiu kongreso estis dislotataj multaj "Donacoj 
de la Amikeco", agrablaj memorigaĵoj pri Bologna 
kaj pri Italujo. Ĉi tiun iniciaton prizorgis spe- 
ciale Adv,Bagnulo interkonsente kun la Direktoro 
de la Provinca Komercistara Asocio, 
Inter la verkoj de S-ro Bagnulo, krom iu grama- 

tiko kiun li prezentis dum la junaj tempoj kaj an- 
koraŭ hodiaŭ profite uzata, meritas specialan men- 
cion la teksto de la kongrese kanto "Saluto al ge- 
gastoj" kies melodion oni ŝuldas al D-ro Ettore 
Desderi, iama Direktoro de la Bologna Konservato- 
rio. Dum la lastaj jaroj lia Esperanto-gramatiko 

sufi oco
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estis eldonita sub la titolo "Grammatica della Uma- 

nita", 
Krom pri Esperanto, S-ro Bagnulo, interesiĝis 

pri Napola dialekta poezio kiel disĉiplo de la fa- 
ma poeto Salvatore Di Giacomo kiu laŭdis plurfoje 

liajn poeziojn, Li publikigisdu dialektajnpoeziarojn 
kiuj estis tre ŝatataj de la kritiko kaj de la pu- 
bliko, kaj ofte premiitaj, kaj kiuj lokigis lin sur 
unu el la plej elstaraj postenoj de la Napola dia- 
lekta poeziverkaro, Okaze de la legado de liaj poe- 
zioj, li surprizigis la Bolonjan publikon, kiu ne 
konis lin kiel poeto, por sia talenta, harmonia kaj 
sincera poeziarto, 

Aŭv. Bagnulo estas internacie konata pro sia 
grava iniciato por la "Internacia tago memoriga de 
la Universaleco de la Kulturo" kiu ricevis laŭdojn, 
aprobon kaj apogon de UNESCO kaj de la plej elsta- 
raj altranguloj de la Kulturo. 

La Itala Fervojista Esperanto-Asocio, kiu havis 
AGv.Bagnulo inter siaj Honoraj Membroj, samkiel la 

Bologna Esperanto-Grupo "Achille Tellini" priplo- 

ras lian morton, ĉar restis orbataj de liaj rimar- 
kindaj iniciatoj por la plua disvastigo kaj plifir- 
migo de nia lingvo kaj de nia idealo, 

Ni plorante la forpason de nia elstara pioniro 
kaj veterano memoras liajn altajn meritojn en la 
Esperanta Movado. 

Ke li ripozu en Paco! G.G. 

DON FERDINANDO LONGONI FORLASIS NIN 

Sacerdoto Ferdinando LONGONI, Prezidanto de TXUS 
(Int,Katolika Unuiĝo-Esp.), mortis la 24-an de okto- 
bro 1975-a en la aĝo de 59 jaroj. 

Li, kvankam jam konsumita de la malsano partopre- 
nis la 36-an Internacian Kongreson de IKUE kiu oka- 
zis en Romo dum la Sankta Jaro 1975-a, kaj povis 
ŝĝuj la amon de la katolikoj-esperantistoj kunvenin- 
taj de la tuta mondo. 

Ke li ripozu en Paco!


